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... Si ja t’has preguntat qui som? D’on venim? Cap on anem? Pot ser
que ara vulguis respostes per un altre enigma...

Com sona la música de l’Alt Empordà?

...A la biblioteca de Figueres també ens hem fet aquesta pregunta i
hem començat a reunir la música que es fa a la comarca.
De moment tenim prop de 300 gravacions: comercials,
autoeditades o maquetes i moltes d’elles te les prestem perquè tu
puguis sentir-les i saber que l’Alt Empordà...

Sona bé !!!

Consulta totes les notícies i novetats de la
música de l’Alt Empordà al bloc
http://sonabe.wordpress.com

Busca la música
de l’Alt Empordà
a la Biblioteca...
Trobaràs aquest distintiu
a les portades dels cds.

Si tens una banda i ets de
l’Alt Empordà vine a la Biblio a
deixar la teva maqueta !!!
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és nou a la biblioteca !!!
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ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
Aquest estiu la Fundació Orquestra de Cambra de l’Empordà
ha fet donació a la Biblioteca de Figueres dels
enregistraments de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i de
l’Orquestra Filharmònica de Catalunya, per tal que aquests
estiguin a l’abast de tota la comarca. La Biblioteca ha
ampliat així el seu catàleg amb les següents obres de la
OCE:
•
•

•
•
•
•

Sardanes de corda
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà a l’Església de Sant
Jaume
La Oración del torero, de Joaquin Turina
Marianas y carolinas en el corazón
Marianas, carolinas y filipinas en el corazón
Cançó d’amor i de guerra (DVD)

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà (OCE) és una formació
estable i professional fundada l’any 1989 a Figueres. En el
seu repertori, que abraça des de la música barroca a la
contemporània, presta una especial atenció a les obres de
compositors catalans, que se solen programar a tots els
concerts.
Ha enregistrat més de 13 discs compactes amb obres de
Mozart, Vivaldi, Toldrà, Serra, Montsalvatge… A més a més,
ha realitzat enregistraments per a RNE, Catalunya Ràdio,
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D’ençà de la seva presentació ha actuat als principals
festivals de música i ha dut a terme diverses gires per
l’estranger que l’han portat a actuar a 42 països dels cinc
continents i a realitzar més de 2200 concerts. L’orquestra
ha col·laborat amb solistes de gran renom tant nacionals
com internacionals.
Ha estat dirigida per prestigiosos directors, Daniel
Tosi, Lazlo Heltay i Bruce Polay entre d’altres.
En col·laboració amb l’Orfeó Català, la Coral
Cantiga, l’Orfeó Manresà i la Polifònica de
Puig-reig, ha interpretat el Magnificat de J.S.
Bach, la Missa de la Coronació de W.A. Mozart,
el Messies de G.F., la Missa de la Trinitat de
W.A. Mozart, el Glòria d’A. Vivaldi, el Rèquiem de
W.A. Mozart...
L’orquestra ha actuat a la seu del Parlament Europeu
d’Estrasburg, on va ésser nomenada membre d’Honor del
Consell
Inter nacional
del
Moviment
Europeu.
Importants compositors catalans han dedicat obres a
l’orquestra, que formen part del seu repertori habitual.
L’any 1992 la Generalitat de Catalunya li va concedir el
Premi Nacional de Música en la categoria de música
clàssica.
Cal destacar el Premi a Enregistraments Discogràfics
que, amb data 23 d’abril de l’any 2006, li va concedir el
Consell Directiu de l’Obra del Ballet Popular per la
gravació del CD Sardanes de Corda editat l’any 2005
gràcies al suport de Metalquimia, durant els actes de
Ciutat Pubilla de la Sardana 2006. El seu director titular
és, des de la seva fundació, Carles Coll.
http://www.fundaciooce.org/
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DÈRIA
A principis de 2007 es forma Dèria. La banda
compta entre les seves files amb músics sortits
de bandes com Sarcop, Net Flanders o La banda
del yuyu i la seva proposta és fer temes propis
de heavy metal i en català. A l’Estiu de 2007 graven la seva
primera maqueta amb la col·laboració de Robert Molina
d’Estudi 79.
Pep González, Fran Gutiérrez, Joan Celis i Albert Xifra són
Dèria, i el grup metàl·lic ja ha gravat la seva primera maqueta
amb 3 temes.
http://www.deriametal.com/noticies.html

ORCHIDIA
El grup Orchidia neix l’any 2005, de mans dels
ex-Ignot Joan Benejam i l'Àlex Almarza
S'afefeixen el baixista Victor Martí Àlvarez
(Ignot) i Xavi Meler (Paper Boy, Neurotic Hell).
L'objectiu del grup és donar sortida a les influències un xic
més brutals i fins a cert punt diferents a les de les bandes
mares barrejant velocitat, veus destroçades i molta distorsió,
amb clares influències del death metal o del hardcore, sempre
amb molta energia i contundència.
http://www.orchidia.tk/
http://www.myspace.com/orchidiametal
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PINOCCHIO

The Buzzcocks, Franz Ferdinanz, Kings of Leon,
The
Kooks…
totes
aquestes
bandes
són
versionades pels Pinocchio, una banda curtida en directes que
ofereix un so sòlid i vibrant. Els Pinocchio expliquen en el seu
MySpace :
“Pinocchio neix a l’Empordà arrel d’una trobada entre els exmembres del grup Furillos, Tatu ( bateria i vocalista) i Joan
( baixista ). El projecte compta també amb els guitarristes i
membres del grup Tutti Frutti Aleix i François. La banda es defineix
per projectar versions de grups alternatius amb cançons poc
comercials tot i que s’incorporen alguns temes més coneguts per la
seva grandesa ( i per emplenar, bàsicament ). Després d’un any
notable amb actuacions per la terra, són conscients que el grup està
mancat de carisma vocal i
decideixen incorporar al vocalista
Ernest, un cantant sense experiència però que poc a poc va agafant
confiança fins que es converteix en peça fonamental.”
http://www.myspace.com/5pinocchios
EL REY AMARILLO

El Rey Amarillo es forma l’any 2000 com un grup

de 5 amics de Figueres. El nom del grup és un
homenatge a l’escriptor Robert W. Chambers.
L’any 2003 guanyen el concurs Barraques ‘03,
són finalistes del primer certamen del SonaJove
i graven el seu primer disc, amb 11 cançons.
Participen en el projectes del Bunburyclub amb 2 cançons que
apareixen a les recopilacions Camaleones i Zona de Paso.
http://www.myspace.com/elreyamarillooficial
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GUILLAMINO+PEDRALS=EN/DOLL

En/doll és una proposta de hip hop juganer del poeta

Josep Pedrals i el músic Guillamino que ells denominen
hip-poètic... Un cd divertit i amb petites dosis de
subversió i paranoia.
http://www.guillamino.com/

GUILLAMINO+GARCIA=EXILE
El disc recull l’espectacle innagural de MMVV 2007
amb el projecte en comú de Pau Guillamet i Manuel
Garcia. Exile està centrat en la memòria, la pèrdua i
el sentiment d’estrangeria centrada en els exilis.
Segons els dos artistes Exile és un himne a la
solidaritat, la cooperació, i l’esperança perquè en la
tragèdia també hi ha escrita la cara humana i
generosa dels pobles que acullen els exiliats. El
repertori neix de la poesia de Pere Quart i Pablo
Neruda i s’ha completat amb cançons de Víctor Jara
i Lluís Llach que ja formen part de la memòria
col·lectiva.
http://www.osonacomarca.com/index.php/weblog/
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SALT THE MUSICS 4 STM

Lo haré como yo quiera és la cançó,
l’aportació del figuerenc El Sai en aquesta recopilació. El
Sai, que anteriorment ja havia editat el cd en solitari
anomenat La Intención no justifica el resultado ha estat
treballant darrerament com a DJ i MC amb membres de
MTC... Si segueixes la pista del hip hop més proper cal que
escoltis aquest 4 STM.

http://www.myspace.com/saifgs

MEI

Mei neix l’any 2001 en un institut de Figueres. Amb els

anys el grup va canviant de components fins arribar a
la formació d’aquest 2008 amb la veu de l’Uri, la bateria d’en
Javi, l’Alba al baix, les guitarres d’en Joan i Adri i els teclats
de l’Albert. Assajant els caps de setmana i amb molt
paciència finalment arriben els concerts i gràcies a una
beca de l’Ajuntament de Figueres tenen l’oportunitat de
gravar un disc. Amb un estil entre metal, rock i pop, Mei
sempre fusiona potència i melodia.

http://www.myspace.com/meiweb
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IGNASI BOSCH

Ignasi

Bosch

ha publicat el seu nou treball
Funkciones vitales. Per qui encara no es situi només
dir que aquest guitarrista espaterrant ha estat
involucrat en un bon nombre de formacions com a
músic, productor, lletristra, col·laborador o arreglista.
D’aquestes bandes moltes són de l’Alt Empordà:
Rockson, Ignot, Cardoner, Bosk o Terratrèmol… però
ara Ignasi Bosch ens presenta en solitari aquest
treball ple de ritmes funkys, “trempera” de la bona i
riffs que t’atrapen… i per si no n’hi ha prou,
Funkciones vitales es pot descarregar gratuïtament
des de la seva web.

http://www.ignasibosch.net/
http://www.myspace.com/ignasibosch
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HERBERT DE MIRANDA GROUP /
CHIPALANKA

Herbert de Miranda és compositor, arreglista,
baixista i cantant. Músic de diferents orígens
(Brasil, Angola, Moçambique, Portugal), el seu
estil fusiona totes aquestes influències donant
com a resultat experimentacions diverses en
l’àmbit de la fusió: Jazz fusió, bossa-jazz o jazzpop.
Apassionat del baix elèctric des de la seva infantesa a
Moçambique, on va descubrir el ritme i les percussions de
l’Àfrica Oriental. Professional des de 1985, les seves
influències principals han estat el funky i la fusió, que el
van portar al descobriment del jazz. La seva experiència
engloba diversos gèneres: el teatre musical, el cabaret,
les bandes de jazz, fusió-ètnica.
Com a compositor, la seva formació musical clàssica i
moderna li ha permés crear un estil propi en las seves
composicions que s’apropen a la música contemporània.
Ha realizat diverses grabacions, i ha participat en
nombrosos festivals i programacions internacionals.

Herbert de Miranda Group presenta un repertori de

pròpia creació i noves versions molt originals en la línea
de jazz-fusió, bossa-funk, jazz-pop.
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JOSÉ ANTONIO
JIMÉNEZ BARULL, EL CHIPI
SUENA DEL NORTE

Suena

del

norte és, fins ara, l’únic treball
enregistrat de El Chipi, l’artista flamenc que va

passar la seva infantensa a l’Empordà i que ha
desenvolupat la seva carrera artística al País
Basc. El cantaor José Antonio Jiménez Barrull, El
Chipi, va guanyar l’any 2000 el Concurso Nacional
de San Sebastian i arrel d’aquest premi va gravar
Suena del Norte . Aquest cd fusiona les
instrumentacions
tradicionals
basques
i
flamenques,
introduïnt
ritmes,
cadències
i
sonorirats
noves amb txalapartes i
palmes.
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PRAGA—ACOUSTIC SESSIONS
El grup Praga publica el seu tercer
disc d’ estudi Acoustic sessions.
Com el seu títol indica, es tracta
d’una recopilació de les sessions
acústiques que el grup ha realitzat aquest
passat agost als estudis de Jordi Gasull, Ariadna
records, de Sant Climent Sescebes. Com a novetat
important, el disc només es podrà obtenir en format
digital, de manera gratuïta, descargant-lo per
internet.

Acoustic sessions és un treball basat en el directe,

on només intervenen guitarres acústiques, piano i
veu i on s’ha volgut respectar al màxim
l’essència de la banda en els seus
directes acústics. El disc és una
recopilació de 13 versions de les millors
cançons dels 2 cd’s de Praga editats fins
ara: Tal vez , Finding the paradise o All
the world del seu primer disc Fragile o One lost
believer, Tokio i No! de My first reflection, a més d’
una nova cançó: Sombre.

Http://www.myspace.com/pragaband
Http://ariadnarecords.com
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SALAD VS .EXE

Salad és el

projecte de Joan Malé per fer
electro-pop, també IDM i sons inspirats en el
8bit o sons de jocs antics i commodore, amb alguns
temes més ballables. La primera demo gravada sota
aquest nom es va gravar al 2001 i l’autor reconeix que
probablement apuntava formes cap al projecte que
acabaria amb el nom de Monoceros.

.Exe és el projecte de Joan Malé orientat a la música de

ball amb tocs de house i tints d’electro. El primer vinil
de .Exe es va publicar al 2001 sota el nom de Lumière
(amb Xavi Lloses).
Joan Malé explica: “des de Lumière he passat a nous
projectes però encara estic fent alguns tracks de clock
house i electro per pura diversió.”
El primer 12” sota el nom de .EXE va ser publicat pel
segell DPress Industries al 2006 i posteriorment i en
format digital s’han publicat 2 temes més. HGJHGJHGJH

http://www.myspace.com/monocerosisaladiexe
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JESÚS MOIX

Cap de Creus és una obra musical

inspirada en el Parc Natural del Cap de
Creus. L’autor Jesús Moix, fascinat des de sempre per
aquest paratge, comença a experimentar la necessitat
d’expressar de forma musical la bellesa de l’indret.
Es tracta d’una obra instrumental contemporània, que
combina instruments musicals d'orígens diferents,
però amb un predomini de la influència mediterrània i
celta. Música i sons es fusionen per a transmetre el
sentiment que li sorgeix a l’artista des del seu interior.
És la sensació produïda al visitar el Parc.
És una música difícil de classificar, per la gran
diversitat de gèneres musicals que l’han influït, com
ara: new age, rock, música celta, música simfònica,
bandes sonores, world music (sardanes). Aquesta
diversitat es reflexa en la utilització d’una gran varietat
d’instruments. Tot i ser inclassificable, la podríem
incloure dins de la categoria de música instrumental
contemporània, definint-la com a folk simfònic.
http://www.capdecreusmusica.com/
http://www.myspace.com/capdecreus
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BUNBURYCLUB PEQUEÑO GRAN HOMBRE
El col·lectiu Bunburyclub està d’estrena. Acaben de
publicar un doble compacte d’homenatge a Enrique
Bunbury anomenat Pequeño Gran Hombre. La presència
empordanesa està a càrrec de DPiedra i Bosk en la
música i del figuerenc José A. Pérez Portela a la
portada.

DPIEDRA
AL CD PEQUEÑO GRAN HOMBRE
“Un fons rocker, això és el que buscàvem. Aquest és el motiu
d’haver escollit el tema Negativo per contribuir en aquest tribut a
l’artista aragonès. Guitarres, baix, bateria, veu i ganes de passarho bé entre amics... rock and roll !!!”
David Tudela : Veu i guitarra
Nando Ortega: Bateria
Toni Fornés: Baix
Fran Agustí: Guitarra solista
José A. Pérez: Cors
Gravat i mesclat per Fran Agustí, a Kitagua’sound (Figueres) amb
producció de Fran Agustí a l’agost de 2008.
www.myspace.com/dpiedrarock
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BOSK
AL CD PEQUEÑO GRAN HOMBRE
“La veritat és que ha estat un plaer participar en aquest
tribut. De totes maneres quan em varen invitar a participar
en el projecte vaig tenir un dilema: quin tema triar de
l’arsenal de bones cançons que té l’Enrique. Per sort per a
mi vaig ser dels darrers en afegir-me a la història i la resta
de grups em varen facilitar la tasca ja que havien triat amb
bon criteri els seus temes favorits que en molts casos
coincidien amb els meus. Em va semblar curiós que entre
aquests temes no aparegués Dudar, quizás del meu estimat
Pequeño i res, va ser per a mi. I ara arribava un altre repte,
versionar amb respecte el tema d’un músic al que
respectes i admires, evidentment sense calcar la versió
però intentant interpretar-la siguent fidel a l’essència del
tema. Al final el resultat és el que podeu sentir, una versió
una mica tanguera i amb els seus ingredients pop, rock i
fins i tot blusis. La veritat és que he disfrutat molt i estic
molt satisfet, espero que coincidiu amb mi. Fins aviat i
molta llum !!!
Joanjo Bosk: Veu
Ignasi Bosch: Guitarra i arrenjaments
Santi Escura: Piano
Ivo Dechkoff: Violí
Toni Gadea: Percussió
Manel Fortià: Contrabaix
Gravat i mesclat als estudis Music Lan (Avinyonet de
Puigventós) amb producció de José Luis Molero i la
masterizació de Jordi Soler a l’agost de 2008.
www.myspace.com/joanjobosk y www.joanjobosk.com
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LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Sardanes a Castelló d’Empúries 2
En aquest cd, que podreu escoltar a la Biblioteca, hi ha
reunides sardanes de Josep Blanch Reynal i Antoni Agramont,
entre
elles destaca El Foc de Castelló.

http://www.laprincipaldelabisbal.com

MUSIC FROM CATALONIA

Music from Catalonia 1 i 2 són dos enregistraments

nascuts de l’iniciativa de l’empresa Metalquimia i que
proposen un repertori de música tradicional catalana,
interpretada per La Principal de la Bisbal, Empordà
Fusió i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà amb la
col·laboració del Cor de Veus Blanques del Casino
Menestral de Figueres. En aquests cd’s trobareu
composicions i arrenjaments de Joaquim Serra i Jaume
Cristau i una adaptació de El noi de la mare feta per
Jordi Cristau.
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http://sonabe.wordpress.com/
... O com estar al dia del que passa musicalment a l’Alt
Empordà...

Sumari dels darrers posts d’octubre:
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El catàleg de la Biblioteca sempre al teu abast a
http://www.gencat.net/slp/vtls24/catalan/vtls-basic.html
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